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Crcșic producția de cărbune
Vâil JiuluiIn minele

Fruntași pe bazin
Minerii de la Petrila continuă să 

ocupe primul loc în întrecerea cu 
celelalte exploatări miniere din 
Valea Jiului. In primele 17 zile ale 
lunii curente ei au extras peste 
plan 2091 tone de cărbune de bu
nă calitate. Această cantitate se 
adaugă la cele 1000 tone de căr
bune date_ în plus de minerii 
aici îh luna trecută.

O activitate rodnică depun 
prezent la această exploatare 
nerii și tehnicienii sectorului
Ga urmare a unei mai bune orga
nizări a muncii în abataje ei au 
dat în prima jumătate a lunii fe
bruarie mai mult de 800 tone de 
cărbune energetic peste sarcinile 
de plan. La rîndul lor, minerii sec
torului II au scos în acest timp 
dîn abataje 540 tone de cărbune 
în plus. Pînă la sfîrșitul acestei luni 
minerii petrileni sînt hotărîți să 
extragă peste plan alte 2000 tone 
de cărbune de bună calitate.

de

în 
mi- 
IV.

" Succese remarcabile . 
la Lupeni

La mina Lupeni munca se des 
fășoară în aceste zile cu mult spor. 
In intervalul 1—18 februarie, de 
exemplu, din abatajele cameră și 
frontale ale minei au fost extrase 
peste plan 1799 tone de cărbune 
cocsificabil. La obținerea acestui 
rezultat a contribuit în mod deo
sebit colectivul sectorului III care 
a extras o însemnată cantitate de 
cărbune peste plan. De remarcat 
faptul că toate brigăzile de mineri

' —-----

ia

Poli-

con- 
pre-

a ședinței au 
la rapoartele

ședinței de dimi-

rapoartele Consiliului 
Comisiei de cenzori, 
au adoptat apoi, în u- 
modificarea unor arti-

'• ie lan a
Marți au luat sfirșit lucrările ce

lei de-a IV-a Conferințe pe țară a 
Uniunii Asociațiilor Studentilo; li 
R.P. Romîna.

La ședința de dimineață au par
ticipat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al. C.C. al P.M.R. și Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
tic al C.C. al P.M.R.

In prima parte 
tinUat discuțiile 
zentate.

In încheierea
neață a luat cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost viu aplaudată. 
Participanții la conferință au ova
ționat puternic pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru Comi
tetul său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După încheierea discuțiilor la 
сате au participat 40 de delegați 
și invitați, conferința a aprobat în 
unanimitate 
UA.S.R. și

Delegații 
nanimitate,
cole din Statutul Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R.P. Romînă.

Conferința a trecut apoi la ul
timul punct ' al ordinei de zi: ale
gerea Consiliului U.A.S.R. și a Co
misiei de cenzori. Delegații au a- 
les, prin vot secret, pe cei 87 de 
membri ai Consiliului U.A.S.R., iar 
în Comisia de cenzori 7 membri.

In continuare, delegații au apro
bat în unanimitate rezoluția celei 
de-a IV-a conferințe 
Uniunii Asociațiilor 
R.P. Romînă.

- In ultima parte 
luat cuvîntul tov.
prim-secretar al C.C. al U.T.M.

Intr-o atmosferă de entuziasm 
tineresc, delegații au adoptat prin 
îndelungi și puternice ■ aplauze, 
scrisoarea adresată Comitetului

pe țară a 
Studenților din

а lucrărilor a 
Virgil Trolin,

(Continuare în pag. 3-a) 

din sector și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plan. Bunăoară, 
brigăzile minerilor Petre Constan
tin, Ghioancă loan și Aslău loan 
au extras mai mult de 1500 tone 
de cărbune peste plan.
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Pe seama creșterii 
producfivifăfii muncii 

Minerii de, la Uricani înscriu 
succese 
produc- 
am fost 

cores- 
prima 

a fost 
urică- 

de unul dintre 
noștri voluntari, 

a lunii februarie 
de către minerii

graficul de întrecere noi 
în sporirea producției și 
tivității muncii. După cum 
informați 
pondenții 
jumătate 
încheiată
neni cu o depășire a planului de 
aproape 1000 tone de cărbune coc- 
sificabil. Sporul de producție a 
fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu 5,3 la 
sută față de cea planificată. Frun
tași pe exploatare sînt și de data 
aceasta minerii 
batajele acestui 
zat randamente 
6 tone cărbune

De la începutul anului și pînă 
în prezent minerii din sectorul I 
al minei Uricani au dat mai mult 
de 2 200 tone de cărbune cocsifi- 
cabil peste sarcinile de plan.

sectorului I. In a- 
sector s-au reali- 
medii în jurul a 
pe post.

de comunistul Bendea Ște- 
miniere aduse pentru re- 
Petrila. Fotografia noastră 
vederea reparațiilor pe

Muncitorii din echipa de forjori condusă 
fan execută lucru de calitate la utilajele 
parați! la atelierul electromecanic de Ia mina 
înfățișează echipa de forjori sfătuin du-se în
care va trebui să le facă la frîna culbutorului de la recepția cărbu
nelui.

'ІіНмеша eeLtM' (Le La ni шк
Sîntem în atederul de forjă al 

Uzinei de reparat utilaj minier Pe- 
troșanl.E locul unde fierul sail oțe
lul începe să ia noi forme. Aici li 
se dau primul contur axelor pen
tru mașinile de extracție, jugurilor ’ 
penlru roțile alergătoare de funi
cular și multor altor piese nece
sare minelor de cărbuni.

In atelier zgomotul nu înceti
nește. Se dud lovituri scurte, re
pezi și precise. Sînt lovituri pu
ternice ale ciocanelor electrice și 
cu aburi care, dirijate de mîna o,- 
mului, dau forma dorită metalului, 
modelindu-i. Despre hărnicia for
jorilor s-a dus vestea în toate sec
țiile uzinei. De fiecare dată acest 
colectiv de, meseriași își depășește 
cu cinste sarcinile de producție, es
te în primele rinduri ale îuptei 
pentru piese de bună calitate.

In schimbul I, la ciocanul "de 
300 kg., lucrează comunistul Brăi- 
lednu Florea, iar la cei de alături 
candidatul de partid Gergelyi E- 
merik. Amlndoi sînt șefi de foc și 
prieteni buni. Sînt in întrecere so
cialistă. Fiecare se străduiește să 
lucreze cu spor, să satisfacă cu
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Toata aien^ia pregătirii 
propagandiști

nat număr de membri de partid, 
cu perspective de a deveni propa
gandiști.

Acești tovarăși au fost încadrați 
fn cercuri de învățămint ce func
ționează pe lingă cabinetul orășe
nesc de partid. Astfel au fost create 
două cercuri de studiere a Istoriei 
P.M.R. și un cerc de studiere a 
problemelor de bază ale teoriei 
marxist-leniniste. Programul aces
tor cercuri este întocmit pe o pe
rioadă de doi ani, urmînd ca după 
aceea, celor care au absolvit cursu
rile, să li se încredințeze sarcina 
de a fi propagandiști în cadrul în- 
vățămintului de partid.

In scopul pregătirii Cît mai te
meinice a viitorilor propagandiști, 
conducerea cercurilor în care ei 
sînt încadrați, a fost dată unor to
varăși din cadrul colectivului' ca
binetului de partid, bine pregătiți 
și cu experiență în munca de pro
pagandă.

Paralel 
specifice 
din care
qandiști, programul pregătirii aces
tora prevede expuneri metodice, 
participarea la desfășurarea invă- 
tămîntului in cercuri, in scopul de 
a-i înarma cu felul în care să con 
ducă convorbirile.

Desfășurarea activității cercurilor 
cu viitorii propagandiști arată că 
nu toate organizațiile de partid 
dau atenția cuvenită importantei 
sarcini de pregătire a cadrelor de 
propagandiști. Acest lucru reiese 
din faptul că prezența acestora Ia 
învățămint lasă de dorit.

Așa, de exemplu, există unii to
varăși cum sînt: Biro Ludovic de 
la E. M. Aninoasa, Gavrilescu 
Gheorghe de la E. M. Lonea, Ati 

in
învățămîntului 

impun formarea de noi 
propagandiști, temeinic

ca în anii viitori organs-

Sarcinile tot mai mari care stau 
în fața propagandei de partid, a 
învățămîntului de partid, creșterea 
numărului celor care studiază 
diferite forme ale 
ideologic, 
cadre de 
pregătiți.

Pentru
zațiile noastre de partid să dispună 
de un număr suficient de propa
gandiști cu o bună pregătire, înce- 
pînd cu actualul an școlar al învă- 
tămintului de partid, comitelui o- 
rășenesc de partid a luat măsuri în 
vederea selecționării însem- 

promptitudine comenzile exploată
rilor miniere din Valea Jiului. Ca 
ei, toți muncitorii de aici, sînt 
dornici să-și îndeplinească planul 
înainte de termen.

In Juna decembrie 1962, forjo
rii din atelierul uzinei au dezbă
tut cifrele de plan pe 1963. Brăi-

te

leanu Florea a ascultat cu atenție 
noile sarcini. La discuții și-a spus 
și el părerea și a chemat la în
trecere pe prietenul său Gergelyi.

— II chem la întrecere pe tova
rășul Gergelyi Emeric. Ne propu
nem ca în Juna ianuarie, pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
să depășim planul de producție cu 
35 la sut9.

Gergelyi era de față. A răspuns 
chemării și s-a angajat ca împreu-

Citiți în pagina IV-a;
• O victorie a exploratorilor sovietici
• Concursul pentru premiile lenin
• Proteste impotriva terorii din Irak
• Izotopi folosiți in fabricarea hîrtiei .
• Guvernul Braziliei a acordat azil politic patrioților care au 

capturat nava venezneliană „Anzoategui"
• Eșecul politicii americane de sprijinire a regimului diemlst

f.jP <<£''■ ' j

ИЖ * fw

6 '■ ■ ■

>

Z-'" ' . -лдД

viitorilor

cu studierea' problemelor 
formelor de învățămint 
fac parte viitorii propa-

nă cu ajutorul său să depășească
t cu 35planul pe luna ianuarie tot 

la sută.
■ir

pentru 
luate.

...Așa a pornit întrecerea 
îndeplinirea angajamentelor 
Cei. doi prieteni împreună cu. aju
torii lor se întrec pentru cît mai 
multe piese iorjate. întrecerea din
tre ei e urmărită cu viu interes 
de Boier Andrei, Boșca Ioan, Sereș 
Gheorghe și,toți ceilalți forjori care 
lucrează în iața cuptoarelor încin
se, învîrtesc cu precizie bare groa
se de Her sub loviturile puternice 
ale ciocanelor pneumatice’ pentru 
a traduce în fapte planul de pro
ducție și angajamentele de între
cere.

De la chemarea la întrecere nu 
trecuseră decît trei zile. După ter
minarea schimbului, Gergelyi merse 
la prietenul său.

—. Ascultă Brăilene — spuse 
el — azi ți-am luat-o înainte. Am 
forjat 200 bucăți inele pentru tu-

Z. ȘUȘTAC
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tienei Nicolae de la U.R.U.M.P., 
Constantin Mihai de la E. M. Vul
can, Cîmpeanu Emilia de la șan 
Herul de construcții din Petroșani 
si alții care n-au participat pînă în 
prezent la nici o ședință a cercu
rilor din care fac parte.

Sînt alții care participă cu ne 
regularitate la învățămint, ceea ce 
face ca în cadrul seminariilor să 
nu poată lua cuvîntul pentru dez
baterea problemelor, ajungîndu-se 
ca uneori discuțiile în cercurile cu 
viitorii propagandiști să nu fie Ia 
nivelul cerințelor.

Asemenea situație se datorește 
faptului că unele organizații de 
partid nu se interesează de felul 
cum se pregătesc viitor» propa
gandiști, nu țin nici măcaT o evi 
dență a participării acestora la șe
dințele cercurilor.

Intrucit de existența' unor pro
pagandiști competenți, cu o temeP 
nică pregătire politică șl ideologi
că depinde. în cea mai mare mă
sură, buna desfășurare a întregului 
învățămint de partid, este necesar 
ca toate organizațiile noastre do 
partid să privească cu simț de răs
pundere problema formării viitoa
relor cadre de propagandiști, să ia 
toate măsurile pentru ca cei selec
ționați în acest scop să participe 
la învățămint, să studieze pentru 
ca, în viitor să poată face față sar? 
cinllor ce le vor fi încredințate.

O

Cartea, în mijlocul 
muncitorilor

Zilele trecute, în cadrul prepa- 
rației Lupeni, la inițiativa sindica
tului și cu concursul librăriei noas
tre din localitate, s-a , organizat un 
stand de cărți cu vînzare.'

Această acțiune a fost primită 
cu bucurie de. muncitori și numai 
în decurs.de cîtevaore s-au cum
părat cărți în valoare de aproape 
2500 lei.

' ' -, - r. .
Mulți muncitori, printre care 

Bugheș Petru, Dioancă Nicolae, 
Trușcă Marin, • Moise Petrache, Be- 
dean Ghdorghe și alții au 
rat cărți în valoare 
care.

Șeful ■ de - echipă 
cumpără de fiecare 
la ștandurile ce se 
cadrul preparației, reușind 
să-și 
nală 
tură 
tică.

Dar tovarășul 
singurul cititor pasionat din cadrul 
preparației Lupeni. Ca el sînt zeci 
de muncitori în întreprinderea 
noastră.

cumpă- 
lei fie-de 50

Carol

formeze o 
cu zeci de 
beletristică.

Cziller
dată cărți de 

organizează în 
astfel

bibliotecă perso- 
volume de literă- 
tehnică și poli- i

Cziller nu este <

ENE ION 
ȚIGOIANU FLOREA 

corespondenți

decurs.de


2 STEAGUL' ROȘU

PE TEME ACTUALE

Un singur ventilator pe o coloană de aerai
Pentru ca o Instalație de aeraj 

partial să ofere o eficacitate și 
un grad de siguranță maxim, este 
necesar ca în interiorul conduc
telor de aeraj să existe, pe întrea
ga lor lungime, un singur fel de 
presiune: fie negativă (adică de
presiune), fie pozitivă (adică su- 
prapresiune). Dacă această regulă 
nu este respectată atunci între at
mosfera galeriei și atmosfera din 
interiorul conductei se produce un 

schimb de 
suri. Acest
zintă 

părți 
front, 
grafic
în cazul unei instalații de aeraj 
deservită de un singur ventilator. 
Instalația lucrează aspirant față 
de frontul de lucru, însă ventila
torul fiind greșit amplasat pe a 
doua jumătate a coloanei, in inte
riorul tubului se crează suprapre- 
siune (+). Rezultă că pe această 
porțiune aerul viciat va ieși din 
tuburi prin toate neetanșeitătile

de 
din

debjte în ambele sen- 
schlmb de debite repre- 
fapt recircuitarea unei 

aerul viciat extras din
In figura 1 este reprezentată 
explicația acestui fenomen

Roțile de vagonete pentru minele Văii Jiului prind primul contur 
în formele de turnare pe care le execută cu pricepere muncitorii 
Ailenei Petru și Gherasim Constantin din secția turnătorie a Uzinei 
de reparat utilaj minier Petroșani. Iată-1, în clișeu, pe cei doi forma
tori, finisînd o formă în care urmează să se toarne o roată de vagonet.

--------------0--------------

Colaborarea cadrelor tehnice f

La Preparația Pețrila se acordă 
o mare atenție mobilizării cadre
lor tebnico-inginerești la îndepli
nirea sarcinilor ce stau în fața în
treprinderii. Conducerea preparației 
și comitetul sindicatului au elabo
rat un plan comun de măsuri teh- 
nico-organizatorice destinat ridică
rii pe o treaptă superioară a ca
racteristicilor calitative ale cărbu
nilor spălați și brichetelor, pe ba
za căruia cadre tehnico-ingine- 
rești din colectivul preparației au 
făcut încercări cu diferite propor 
ții de reagenți (naftenat de sodiu, 
motorină și apă) determinîndu-se 
amestecul optim pentru obținerea 
indicilor tehnologici maximi de 

•*’ flotare. Prin îmbunătățirea tehno
logiei de flotare s-a obținui o ca
litate superioară a șlamului.

Intr-o vreme la secțiile spălă
torie și brichetaj se iveau unele 
neajunsuri în calitatea produseloi 
deoarece unii muncitori nu aveau 
suficiente cunoștințe teoretice. Pen 
tru lichidarea acestor deficiențe 
s-a organizat un curs de ridicare 
л calificării muncitorilor din aces
te secții. Tematica cursului și lec
țiile propriu zise au fost elabo
rate și predate în mod voluntar 
de ingineri și tehnicieni. Astfel, 
tehnicianul Traian Moldovan a

predat cursanților cunoștințe 
mașini de ridicat, inginerii 
Ioniță și Cornel Breazu au predat 
mecanică, matematică și instalații 
de transport, iar tehnicianul Nico- 
lae Dulepa a predat cunoștințe 
despre ungerea instalațiilor.

Comitetul sindicatului a organi
zat în acest an un concurs de ino
vații. Temele și condițiile pentru 
concurs au fost elaborate tot ou 
sprijinul unui grup de 
tehnicieni în frunte cu 
șef și responsabilul 
tehnic. Cadrele tehnice
mobilizate de . comitetul sindieatu- 

acorde o asistență tehnică 
calitativă muncitorilor lno- 
Responsabila cabinetului 

ing. Eugenia Bobar, merge 
în secții unde îi ajută pe

de 
loan

ingineri și 
inginerul 

cabinetului 
au fost

..lui să 
cit mai 
vatori. 
tehnic, 
adesea
muncitori în realizarea inovațiilor 
propuse. Ea a ajutat pe muncitorul 
inovator Constantin Untaru la rea
lizarea șablonului de confecționat 
capace la elevatoarele 
Inginerul Cornel Breazu 
pe 
Ia 
el 
de

de bruțl. 
a ajutat 

inovatorul Iosif Maior să pună 
punct dispozitivul conceput de 
pentru susținerea roții dințate 
la malaxor.

GH. ECOBESCU 
tehnician Preparația Petrila

Metode moderne

regulă, în majoritatea cazu- 
în zonele cu focuri subte 

se abandonează rezerve des- 
sau pregătite, iar in plus de 
se consumă și multă mano

care determină sau con 
autoaprinderi sînt foarte 

Astfel, în cazul zfică 
de cărbuni și minereuri 
încălzirea cărbunilor șl 
piritelor datorită constl- 
petrografici reprezentați 
și fuziți, deoarece vitri-

In exploatarea normală a stra- 
telor de cărbuni precum și a mi
nereurilor complexe auro-argintife- 
re piritoase, în minele de cupru 
etc. focurile subterane cauzate de 
fenomenele de autoaprinder? de
gradează zăcămintele și împiedică 
lucrările miniere.

De 
rilor 
rane 
chise 
asta
peră și materiale, deci importante 
fonduri bănești, care se reflectea
ză negativ în activitatea economi 
că a întreprinderilor. De aici ne
cesitatea lichidării focurilor sub
terane.

Factorii 
tribuie la 
complexi. 
mintelor 
piritoase. 
oxidarea 
tuienților 
de vltriți
ții au cea mai mare tendință spre 
autoaprindere. constituie de regulă 
factorii germinanti ai focurilor 
«ubțerane. Mai contribuie la auto
aprinderi și condițiile tehnico-geo- 
logice ale exploatării, îndeosebi 
datorită aerajului în serie și ne
divizat.

Metodele clasice utilizate pen
tru prevenirea și asanarea strate- 
lor prinse în focuri constau în în
chiderea lucrărilor miniere cu a

coloanei și se va amesteca cu
aerul curat, care în acest caz a-
junge la frontul de lucru parțial
viciat.

Ce se întlmplă în cazul cînd
instalația de aeraj este deservită
de mal multe ventilatoare monta
te în serie ? Dacă distanța dintre 
ventilatoare nu este bine aleasă, 
atunci presiunile din interiorul con
ductei variază conform diagramei 
din figura 2. Adică între ventila
toare există o zonă cu depresiune 
și o altă zonă cu suprapresiune. 
Intrucît instalația lucrează aspi
rant, prin zonele cu suprapresiune 
se petrece același fenomen de re- 
circuitare care viciază suplimentar 
aerul din frontul de lucru și în
răutățește aerajul lucrărilor. Un pe
ricol mare se naște în cazul lu
crărilor cu emanații de metan, cînd 
recircultarea aerului favorizează 
creșterea procentului de metan la 
frontul de lucru sau acumula
rea metanului în cuiburi pe 
traseul lucrării. Iată un exemplu 
real lntîlnit la una din lucrările 
din minele Văii Jiului. Ventila
torul axial era amplasat ca In fig.
1 și absorbea din frontul de lucru 
90 m.c. aer/minut. Dar în zona cu 
suprapresiune a tubului ieșeau prin

de prevenire a focurilor subterane
digurilor din boitori din 
de ciment au dopuri de nl 

și prin

insuficiente cît

la punct o me- 
consolidarea și 
afectate de fo-

jutorul 
mortar 
sip intre bolțarl precum 
utilizarea blindurilor.

In practică, aceste metode s-au 
dovedit a fi atît 
și ineficace.

Recent, s-a pus 
todă nouă pentru 
etanșarea stratelor
curi subterane, precum și a bara
jelor și blindurilor, a ușilor de ae
raj, cu ajutorul unor spume rigide 
de poliuretani vinilici și de rășini 
pe bază de urse formol, obținute 
prin amestecul mecanic al celor 
doi produși chimici lichizi și izo- 
cianați.

Noul produs format dintr-o spu
mă de poliuretani își umflă volu
mul initial de 30 ori, fiind auto- 
extensibil. Se întărește în cca. 30 
secunde. Experiențele făcute în 
mine cu peste 60 de substanțe chi
mice neinflamabile, poroase și ne
toxice, fără a irita epiderma la o 
persoană 
mală, au 
liuretani 
puternic 
lemnului 
metalice,
practic etanșe pătrunderii aerului. 
In galerii, amestecul de spume ri
gide de poliuretani se aplică prin 
pulverizare.

Debitul de pulverizare este de 
2,8 1/m la o presiune de 2,1 
kgf/cms: In galerii, spumele dato-

eu o sensibilitate nor- 
arătat că spumele de po- 
nu sînt toxice. Ele aderă 
pe suprafața rocilor, a 
de mină, de armăturile 

realizîndu-se opturăii

rită umflării rapide umplu în 
teva minute toate cavitățile și 
șurile, formînd un strat etanș, 
derent și foarte rezistent atît
umezeală cît și la acțiunea ciu
percilor și microorganismelor. 

Rezistenta maximă se obține 
, pă o priză de 30 ore. Datorită 

bei conductibilități termice, pe 
gă că opturează fisurile și găurile, 
în general greu de închis eu alte 
materiale, izolează atît circulația 
aerului de ventilație din mină cît 
și contactul cu rocile înconjură
toare, care din cauza focurilor sub
terane ascunse pot atinge tempe
raturi pînă la 120 grade G

Tot cu ajutorul spumelor rigide 
de poljuretani se mai protejează 
contra înghețului și conductele de 
apă și canalizările miniere.

Proprietățile fizico-mecanice ale 
noilor materiale permit ca în lupta 
contra focurilor de mină un sin
gur miner să efectueze într-o oră 
pe pereții galeriei un baraj etanș, 
întinzînd mai întîi o pînză de vată 
de sticlă rigidizată cu ajutorul 
spumelor de poliuretani, protejînd 
pînă aproape la ignifugare armă
turile de lemn de mină.

Cu toate eă uretanii sînt ușor 
inflamabili, la ardere produc ne
gru de fum, care acoperă supra
fața spumei și 
lor în adîncime.

Conf. univ. Ing.
Institutul de

nyetanșertăți 40 ш.с./mihut, (adică 
45 la sută), Aerul viciat inițial 
a conținut în urma colectării gaze
lor emanate pe galerie și din front 
0,8 la sută CH4, iar după recir
cuitarea a 40 m.c./minut aer cu 
0,8 la sută CH4 aerul din front a 
ajuns să conțină 1,15 Ia sută CH4 
și atunci nu se mai putea pușca.

Singurul mijloc de a evita re
circuitarea aerului viciat (avînd 
în vedere că o etanșare perfectă 
nu este posibilă) rămîne deci obli
gația de a amplasa astfel ventila
toarele incit în întreaga conductă 
să se mențină presiunea de același 
semn. Atunci cînd instalația cu
prinde un singur ventilator (aspi
rant sau refulant) problema se re
zolvă foarte ușor: ventilatorul se 
amplasează afară din Іцсгагэа în 
fund de sac, în curentul 
proaspăt (fig 3). In acest 
toată conducta din lucrarea 
de sac va fi presiune 
gur semn, așa cum se 
diagrama din fig. 3.

In concluzie, soluția
te ca să se monteze un singur 
ventilator pe o coloană de aeraj 
lucrînd de preferință refulant și 
montat în aer proaspăt. Pentru pri
ma perioadă cînd 
scurtă (0-1Q0-Î50 m) 
un ventilator T.E. 
de 1,1 KW care 
poate debita 40 
m.c./minut chiar 
pe o coloană de 
200 m. lungime 
cu diametrul de 
400 mm. Dacă lu
crarea continuă să

se 
cu

V. M.
debitea- 

100 
pînă la 
șl 60 
plnă la 
coloană 

Bine

statistică întocmită pe 
ploatările arată că în 
II 1962 existau în total 
tilatoare în funcție, ae- 

de sac. 
aveau 

cu lun-

că' 87

de 
vede și

de 'aer 
caz, pe 
în fund 
un sin- 

din

optimă es-

lucrarea este 
este suficient

toate ex- 
semestrul 
845 ven- 

care
riseau 387 lucrări in fund 
Dintre . aceste lucrări 300 
lungimea sub 100 m. și 87 
gimea de peste 100 m.

Deci, în ciuda faptului
la sută din lucrări au lungimi sub 
100 m. în medie pe o lucrare re
vine 2,2 ventilatoare. A.ceastă si
tuație dovedește o slabă preocu
pare din partea maiștrilor meca
nici pentru folosirea rațională a 
ventilatoarelor și un control insu- 
ficisnt din partea unora din ser
viciile de aeraj. Este necesar ca 
să se retragă toate ventilatoarele 
care funcționează inutil, lăsînd un 
singur ventilator pe coloană. Bi
neînțeles că pentru aceasta, trebuie 
ca toate îmbinările să fie bine e- 
tanșate și ventilatoarele montate să 
fie corespunzătoare necesităților 
de debit și presiune. In nici un 
caz retragerea ventilatoarelor nu 
trebuie făcută în dauna debitu

lui total extras din lucrare.
Dacă se respectă aceste princi- - 

pii se va realiza un aeraj mai efi
cace și mai sigur, precum și o eco
nomie de energie și de utilaj.

ing. V. IUȘAN

In- 
un

cî- 
fi- 
a- 
la

*

—«»**e*w^

se sape, 
locuiește 
ventilator 
220 care 
ză peste 
m.c./minut 
300 m. 
m.c./minut 
500 m. 
de aeraj. 
înțeles că în cazul 
unor lucrări 
de lungi se 
monta tuburi 
diametrul de 
mm

In cazurile 
ficile cînd lucrările 
sînt mai lungi 
și sînt necesare 
debite mai mari se 
vor monta ven
tilatoare sovietice 
„Prahodka 

500 M" care 
caracteristici 
perioare de presi
une și debit 
m.c./minut).

Să
acum 
sură 
tat acest princi

piu în minele din 
Valea Jiului.

oprește combustia
<■

D. C. TRAUȘANU 
mine Petroșani

fi-
1 ______________________

1

examinăm 
în ce mă- 

este respec-

Fonduri pentru protecfia muncii
minele 
loc in

din Valea Jiului au 
anii regimului demo- 
imbunătățiri 
de extragere 
intensificarea

radicale 
a căr- 

mecani- 
noi și

In 
avut 
crat-popular 
în procesul 
bunelul, prin
zării, introducerea tehnicii 
extinderea metodelor avansate de 
lucru. Deosebit de pregnante sînt 
îmbunătățirile realizate în dome
niul protecției muncii. Pentru îm
bunătățirea condițiilor 

și* ușurarea muncii în 
s-au alocat an de an 
fonduri bănești. Anul
C.C.V.J, s-a cheltuit din fondurile 
de protecția muncii suma de 
10 994 000 lei. Pentru anul curent 
suma alocată în acest scop se ci
frează, de asemenea, la peste

de lucru 
subteran 

importante 
trecut pe

16 000 000 lei. Este prevăzut să se 
cheltuiască 2 1 54 000 de lei în sco
purile tehnicii securității, 1 516 700 
lei pentru măsuri tehnico-sanitar? 
în producție, 512 000 lei pentru 
ventilație, 3 428 200 lei pentru pro
curarea de echipament și 
le de protecție, 2 217 000 
tru echipament de lucru 
cheltuieli.

Sumele cele mai mari 
repartizate exploatărilor 
Lupeni și Vulcan și anume 
lei și, respectiv, 2 380 000
mina Lupeni numai fondurile des
tinate procurării echipamentului 
și materialelor de protecție nece
sar? însumează peste 1 200 000 leL

materia
lei

Și
pen- 
alte

fostau
miniere

4 448 000
lei La
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© nouă producție a studioului cinematografic „București".
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încheierea lucrărilor 
celei de-a I¥-a

Conferințe pe 
a U.A.S.R.

(Urmare din pag. l-a)

Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R.P. Romine, 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer. In 
sală au răsunat ovații în cinstea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

☆
Marți după-amiază a avut loc 

prima ședință plenară a Consiliului 
U.A.S.R. care a ales Comitetul 
Executiv.

Din Comitetul Executiv fac par
te tovarășii Ștefan Birlea, preșe
dinte, luliu Fejes, Constantin Lu
ca, Doina Smîrcea Țibuleac, Ion 
Vșreanu, vicepreședinți. Alexandru 
Ignat, secretar, Gheorghe Dulgherii, 
casier, Mircea Angelescu, loan Ca- 
dar, Iulian Cîrțînă, Mihail Ciocîr- 
lie, Edith Terezia Elsesser, Sanda 
Ilca, Zoltan Emerik Kun, Ion 
Codrean Leicu, Ilie Niță, Mana 
Lia Păcurariu, Florea Stelea, Maria 
Stoleriu, Maria Țuțuianu, Virginia 
Velcescu Pană, membrii.

Comisia de cenzori, în prima sa 
ședință, a ales ca președinte pe 
tov. Virgil Nicolae Irimle.

(Agerpres)

LA DATORIE
' Cînd ne așezăm pe canapeaua 
trenului cu care călătorim, puțini 
dintre noi ne gîndim la acei oa
meni în uniformă care veghează 
cu atenție Încordată ca drumul 
nostru să se desfășoare în bune 
condițiuni. Și oare de cite ori, a- 
tunci cînd coborîm într-o stație, 
exact în minutul planificat, mai 
găsim timpul să ne gîndim la e- 
fortul celor ce ne-au asigurat că
lătoria ?

...Mai zilele trecute călătoream 
în direcția Simeria. In comparti
ment un cetățean privea distrat pe 
geam. Afară era noapte și întu
neric beznă. Ici, colo, luminițe a- 
parținînd fie macazelor sau aca
rilor prezenți la post se pierdeau 
ca niște licurici. Vîntul șuiera ne
cruțător parcă vroia să aducă la 
vale tot muntele. Vecinul meu se 
frămînta și parcă voia să spună 
ceva...

— Intrăm în tunel. Uite un ce
tățean cu o lampă în mină. Ce face 
oare ?

Am răspuns că e revizorul de 
cale retras în nișa tunelului

— Și ce face ?
— Iși face datoria I Ne asigură 

nouă călătorilor, o călătorie sigu
ră pe calea ferată.

Bineînțeles, că fiecare din noi, 
descifram din cele enumerate sen
suri mai largi și mai înalte: ace
lea ale datoriei împlinite.

SPORT
Partite iiteresaaie Io

In ziua de 17 februarie, în ea- 
drul campionatului de șah al ora
șului Petroșani s-au întîlnit maes
trul internațional Erdely Ștefan cu 
ing. Mitrică Dianu și Lazăr Iosif 
cu Kirchmaier Francisc.

Desigur că cel mai relaxat a ju 
cat Lazăr care avea asigurat locul

Tenis de masă
Duminică, în sala de sport a In

stitutului de mine din Petroșani 
s-a desfășurat etapa orășenească a 
campionatului republican de tenis 
de masă, la care au participat re
prezentanții asociațiilor sportive 
Retezatul-Uricani, Minerul-I upeni, 
Straja-Lupeni, Voința și Știința 
din Petroșani și Jiul Petrila.

După întreceri viu disputate, pe 
primul loa s-a clasat tînărul Gei
ger Eugen de la Voința Petroșani 
«are l-a întrecut greu pe Lăscă- 
ianu Petru d^ la aceeași asociație.

Ne justificată este absența spor
tivilor asociațiilor „30 Decembrie" 
și C.F.R. din Petroșani, Elevul-Lo- 
nea, Minerul-Vulcan și altora.

S. BAI.OI

сашріоааіиі oe sah
I. In schimb Kirchmaier, Mitrică 
și maestrul Erdely luptau pentru 
victorie spre a-și îmbunătăți si
tuația în clasament.

Sub acest aspect a început lupta 
la cele două mese. La masa 1, 
Kirchmaier Francisc, joacă la atac 
și cîștigă doi pioni, avantaj pe 
care îl menține pînă la sfîrșitul 
partidei. In final. Lazăr comite o 

inexactitate și pierde și nebunul 
de alb. In această situație, el ce
dează partida.

La cea de a doua masă lupta a 
fost pasionantă. Deși s-au efectuat 
26 de mutări, de pe tablă nu se 
luase nici o piesă. Abia la muta
rea 29 s-a produs un schimb de 
cai. La mutarea 57, ambii jucători 
au căzut de acord asupra remizei. 
După această rundă, pe locul II 
se află maestrul Erdely Ștefan eu 
5 puncte urmat de ing. Mitrică cu 
4 puncte și Kirchmaier F. cu 3% 
puncte.

Duminică, 24 februarie, se va 
juca partida Kirchmaier — Erdely, 
iar ulterior, cele două partide res
tante, Mitrică — Kirchmaier care 
vor lămuri situația locurilor II, 
III și IV din clasament.

întrecerea celor de la nicovale
(Urmare din pag. l-a)

buri de rambleu și la fiecare inel 
am redus cu 3 minute timpul n 
confecționare. Voi ce ați făcut !...

— Ai auzit, am rămas în urmă, 
fi spuse Brăileanu, ajutorului său 
după ce plecă Gergelyi. Ca să nu 
ne facem de rîs in fața colectivu
lui trebuie să folosim și mai bine 
timpul de lucru, cuptorul să nu-l 
oprim de ioc, deci, să nu avem 
goluri in producție.

...După convorbire, ciocanele lo
veau parcă cu mai multă putere 
metalul încins așezai pe uriașele 
nicovale. Una după alta, piesele 
forjate se înmulțesc. Schimbul s-a 
terminat. Diagrama graficului, du
pă 8 ore, s-a schimbat și ea. De 
astă dată e rîndul lui Brăileanu 
să treacă pe la prietenul său.

— Ce zici Gergelvi ? Azi te-am 
întrecut cu 10 procente. Vezi gra
ficul 1 Noi am confecționat 80 bu
căți arcuri de suspensie și .a 
fiecare bucată am redus timpul de 
confecționare.

☆

Munca însuflețită a celor doi 
meseriași de la atelierul de forjă

a fost plină de roade. La sfîrșitul 
lunii ianuarie întrecerea a fost cîș- 
tigată de Brăileanu Florea și orta
cul său. Ei și-au depășit cu 54 
la sută planul de producție și cu 
19 la sută angajamentul luat. Din 
rminile îndemînalice ale comunis
tului Brăileanu au ieșit 50 de ju
guri pentru roțile alergătoare de 
funicular, sute de butoane de funicu
lar, cîrlige de vagonete, pene pen
tru diferite axe, tije pentru chible 
și alte piese. Și cînd te gîndești 
că ia fiecare piesă Brăileanu a re
dus cu 5—70 de minute timpul de 
confecționare, iti dai seama de 
gradul înalt de organizare a mun
cii, de hotărîrea cu care acest for
jor a lucrat pentru a-și respecta 
cuvîntu! dat.

Demne de lăudat sfnt și succesele 
candidatului de partid Gergelyi 
Emeric, In luna trecută el și-a rea
lizat planul în proporție de 151 
ia sută, iar în perioada care a 
trecut din luna aceasta Se află pe 
primul ioc în întrecere, fiind hotă- 
rit să-și depășească cu 40 la sută 
planul și să-și ia revanșa in în
trecerea cu prietenul său.

i

CONCURS
In ziua de 11 martie 1963, ia sediul Filialei Insti* 

tutului de cercetări miniere din Petroșani, str. iovani- 
lor nr. 1 se va ține concurs pentru ocuparea următoa
relor posturi:

— $ef secție cercetare (1)
— Cercetători științifici principali (3)
— Cercetător științific principal medic (Q
— Cercetător științific principal sociolog (1)
— Tehnician 1 minier (1)
— Tehnician ! medical (1)

Cererile de înscriere ia concurs se primesc la re
gistratura filialei pînă în ziua de 28 februarie 1963.

Condițiile cerute pentru ocuparea posturilor sînt a- 
fișate la sediul Filialei.

Orice lămurire suplimentară se poate cere la te
lefon inter 9.

au

LUNA ALBITURILOR 
Cu 

fost
această ocazie, magazinele de țesături 
aprovizionate din abundență cu 9

albita 80-140 cm.,

жж

ж
*№Ж
£
Жж

— pînză
— pînză nealbită 80-140 cm.,
— pînză
— șiîon
— inlet colorat,
— damasc alb și colorat,
— gradel 80 cm și altele.
Vizitafi magazinele noastre de țesături 

І cumpărați cele necesare gospodăriei dvs 1
ЖЖЯіЖ ЖММЖЖЖЖЖ »»»» ЯЖЖЯ ЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖ; жжжжжжммжжжж

ANGA JĂRI
I. С. В. I. I. PEWN

angajează

— Șef serviciu plani
ficare cu salarizarea 
de lei 1600.

Condiții: Studii eaonomice 
superioare și 4 ani în funcție 
economică

— Economist financiar 
principal cu salariza
rea de lei 1250-1500

Condiții: Studii economice 
superioare și 3 ani în funcții 
economice.

Aceste două posturi șe o- 
cupă pe bază de concurs.

— Revizor de inven
tariere și gestiune cu 
salarizarea de 700- 
925 lei.

Condiții : Studii 
specialitate, 2 ani

Aceste posturi
fără concurs.

Informații suplimentare se 
primesc la sediul I.C.R.T.I. 
Petroșani, str. Mihai Viteazu 
nr. 5.

pentru cearșaîun,
80-200 cm„

fi

j

:s£s:as.

ж

ж

жжIж ж
1

medii de 
stagiu.
se ocupă

B—f 1.
treacă 
pentru

Școala medie mixtă 
Petroșani

claselor
fără frecvență, să 
secretariatul școlii 

cunoștință de temele fixate 
lucrările

Anunță elevii
secția 

pe la 
a lua 
pentru
tru completarea 
sarul personal.

Sesiunea de
toate clasele începe în ziua de
23 martie.

de control 
actelor de

examene

și pen- 
la do-

pentru

ANUNȚ
Buteliile de gaze lichefia
te se folosesc NUMAI IN PO
ZIȚIE VERTICALA cu regu
latorul montat orizontal și 

capacul în sus.
Buteliile înghețate NU SE 
PUN IN APA CALDA, FLA
CĂRĂ, LIN6A SOBE SAU 

CALORIFERE.
Pericol de explozie. 

Buteliile înghețate se vor 
ține în camere încălzite.

A N
Șantierul 
montaje 

cu

♦

UNT
de construcții 

energetice Pa- 
sediul în Pa-roșeni,

roșeni, organizează un con
curs în ziua de 30 apri
lie 1963 pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— 1 post de maistru 
principal constructor,

— 9 posturi de mai
ștri constructori.

Condițiile de angajare 
sînt cele prevăzute de ho- 
tărirea în vigoare.

Depunerile de acte și 
informațiile se primesc 
zilnic direct la șantier la 
Serviciul cadre și organi
zarea muncii.

4

♦ 
♦ 
♦
♦

♦

♦

♦

♦
«•
♦
♦
♦
♦

♦

♦

*
♦ 
♦

♦

♦
♦
♦
«

♦
♦
♦

♦
♦
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LENINGRAD 19 (Agerpres).
Convoiul sovietic de autotractoa

re și sănii, care a părăsit la 21 
ianuarie observatorul sud-polar 
„Mirnîi", a parcurs distanța de

1 420 km. pînă la stația intraconti- 
nentală „Vostok". „Aceasta est 5 o 
mare victorie a explorato
rilor polari sovietici" a decla
rat unui corespondent al a- 
genției TASS Alexei Tres- 

nikov, directorul Institutului pentru 
Arctica și Antarctica. Cei 13 par- 
ticipanți" la expediție, în frunte cu 
Ahatoli Lebedev, au efectuat un 
parcurs atît de lung în condițiile 
excepțional de dificile ale conti
nentului de gheață.

In prezent, stația și a reluat ac
tivitatea. Aici, în zona polului fri
gului al pământului, noaptea se 
Înregistrează o temperatură de mi
nus 60 grade C, iar ziua — minus 

' 44 grade.

Izotopi folosiți 
în fabricarea hîrtiei
VARȘOVIA 19 (Agerpres).
După cum anunță P.A.P., la fa

brica de liîrtie din apropierea Var
șoviei au fost puși Ia punct izotopi 
care să măsoare grosimea benzi
lor de hîrtie. Această realizare va 
permite ca de la o singură mașină 
să se economisească 62 tone ma
terial. Cînd această metodă va fi 
aplicată la cele 9 mașini ale fabri
cii, întreprinderea va putea reali
za economii în valoare de 3 mili
oane zloți anual.

I 1$ cursul anului 1963 aparatura | 
cu izotopi va fi aplicată în nenu
mărate întreprinderi.

CHARTUM. — La Chartum a 
fost semnat un acord comercial 
între R. P. Polonă și Republica 
Sudan.

CAIRO. — Postul de radio 
Sanaa a anunțat luni că Republica 
Arabă Yemen și Jugoslavia au 
semnat acorduri de împrumut, co
merț, navigație și ajutor tehnic.

MONTEVIDEO. — Mica repu
blică SaTvador a și început să 

simtă rezultatele „ajutorului ame
rican" acordat în cadrul progra
mului „Alianța pentru progres". 
După cum relatează agenția Prensa 
Latina, guvernul președintelui Mo
rales în „colaborare cu tehnicieni 
și specialiști trimiși de guvernul 
american" au înGeput să constru
iască... un lagăr de concentrare. 
Lucrările de construcție se desfă
șoară în ritm rapid întrucît se pre
gătesc arestări în masă a cetățe
nilor cu vederi progresiste.

HAGA. — Lucrătorii de la ti
pografiile din Amsterdam au ho- 
tărît să declare o grevă de 24 de 
ore în cazul cînd patronii vor re
fuza să satisfacă revendicările lor 
cu privire la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Greva a fost fixată 
pentru 20 februarie și trebuie 
să cuprindă tipografiile tuturor 
ziarelor care apar în capitala O- 
landc

OTTAWA. — Agenția U.P.I. 
transmite că la 18 februarie, minis
trul canadian al justiției, Donald

----------------------------------------------------------■■■■■------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri pentru întărirea regimului republican
SANNA 19 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită la pos

tul de radio Sanna, ministrul In
formațiilor al Republicii Arabe 
Yemen a declarat că Marea Bri- 
tanie plănuiește noi acțiuni agre
sive și provocări împotriva Yeme-1 
nului ca urmare a expulzării de 
către guvernul yemenit a reprezen
tanței britanice din Taiz. Ministerul 
informațiilor a citat emisia în limba 
arabă a postului de radio .Londra 
în care se spune că în urma ple
cării acestei reprezentanțe din

IEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA f’etroțani; Str. Republicii or. 56 Tel. interurban 322-, automat 269.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Comitetul pentru premiile Lenin 

a admis la participarea la Concurs 
pentru decernarea acestor premii 
pe anul 1963 un număr de 46 de 
lucrări din domeniul științei și teh
nicii, precum și 23 lucrări din do 
meniul literaturii și artei. La 18 
februarie a fost dată publicității 
lista candidaților.

Printre lucrările care continuă să 
participe la concurs figurează lu
crarea lui Bruno Pontecorvo în 
problema intsracțiunilor slabe ale 
particulelor elementare și în dome
niul fizicii neutrinului, monogra
fiile academicianului Evgheni Var
ga în problemele economiei și po
liticii imperialismului, cercetarea 
fundamentală a lui Alexandr Me- 
asnikov „Arterioscleroza" și altele.

Din lucrările rămase în concurs
------------ ©------------

Eșecul politicii americane de sprijinire 
a regimului diemist

NEW YORK 19 (Agerpres).
„Dezastru în rate" este titlul u- 

nui articol apărut în săptămînalul 
american „The Nation" care reia 
— pentru a cita oară în presa a- 

mericană ? — cauzele eșecului po
liticii americane d? susținere a fa
limentarului regim al lui Ngo Dinh 
Diem din Vietnamul de sud.

Articolul amintește prăbușirea o 
perației militare „Morningstar" 
cînd tancurile și carele armate 
s-au împotmolit în cîmpiile de orez 
și canale și expediția s-a termi
nat cu un dezastru, precum și mult

Fleming, a anunțat demisia lui 
din guvernul Diefenbaker, „pentru 
motive personale”. Fleming a a- 
dăugat că nu va canoiaa în ale
gerile generale de la 8 aprilie. 
El este al 5-lea ministru din gu
vernul canadian care demisionea
ză în ultimile săptămîni.

PRAGA. — Colectivul secției 
experimentale de la uzina cons
tructoare de vagoane „Tatra" din 

Praga — anunță CETEKA — a 
construit un nou model experi
mental de tren electric de persoa
ne, destinat raioanelor de munte,

Construit la nivelul tehnicii mo
derne, trenul asigură un transport 
comod și rapid. Lungimea sa este 
de 37 de metri, iar capacitatea de 
300 de persoane.

LONDRA. — Ministerul de Răz
boi al Angliei a cerut alocații su
plimentare pentru exercițiul finan
ciar 1962-1963 în sumă de 720 000 
lire sterline. Din această sumă ju
mătate de milion de lire sterline 

sînt destinate sporirii „contribuției 
Angliei în cadrul N.A.T.O.".

LONDRA. — La 18 februarie 
200 de desenatori tehnici și teh
nicieni de la uzinele de avioane 
ale societății „Short Brothers and 
Harland" din Belfast au hotărît 
să renunțe la lucrările suplimenta
re în semn de protest împotriva 
intenției administrației de a con
cedia 170 de persoane.

din Yemen
Yemen „vor apare dificultăți cres- 
cînde și se vor înmulți incidentele 
de frontieră" între Yemen și Fe
derația Arabiei de Sud aflată sub 
protectorat britanic.

In același timp, postul de ra
dia Sanaa a anunțat că guvernul 
republican al Yemenului a hotărît 
să distribuie populației din regiu
nea EI Jauf păminturile posedate 
de fosta familie regală.

SANAA 19 (Agerpres).
După cum anunță postul de ra

dio Sanaa în seara zilei de 18 fe- 

în domeniul literaturii și artei fac 
parte, printre altele, nuvela „Caie
tul albastru" a scriitorului recent 
decedat Emmanuil Kazakevici, ro
manul „Nebid-Dag" al scriitorului 
turkmen B. Kerbabaev, noile ver
suri ale lui Samuil Marșak.

Printre lucrările care mai concu
rează cităm cîntecel? lui Vano 
Muradeli „Clopotul de la Buchen
wald", portrete ale unor contem

porani care se datoresc penelului 
lui Pavel Korin, tabloul „Cu Le
nin" de Vladimir Serov.

Din lucrările cineaștilor sovietici 
au rămas în concurs numai filmele 
de știință popularizată : „Manuscri
sele lui V. I. Lenin" și „Stsagul 
partidului", care aparțin lui Gher
man Fradkin (autorul scenariului) 
și Feodor Teapkin (regizor).

lăudata operați? de folosire a eli
copterelor încheiată cu același re
zultat.

„Adevărul, subliniază articolul, 
este că aruncătoarele de flăcări, 
tancurile, carele armate, elicopte
rele și avioanele americane nu sînt 
de nici un folos. Acesta est? un 
război de guerilă și poporul nu 
îl sprijină pe Diem; dimpotrivă a- 
proape tot Vietnamul de sud este 
împotriva lui și pe bună dreptate. 
Armele de fabricație americană 
folosite de răsculați la doborîrea 
elicopterelor noastre au fost cap
turate d? la trupele lui Diem".

Mai important, spune articolul 
în continuare, este faptul relatat 
că răsculații guvernează 80 la sută
din regiunea sudică a deltei locui
tă de 10 000 000 oameni.

Autoritățile colonia’e britanice se împotrivesc 
acordării independenței Adenului

ADEN 19 (Agerpres).
Partidul popular socialist din 

Ad?n a protestat împotriva încer
cărilor autorităților coloniale bri-
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Guvernul Braziliei a acordat 
azil politic patrioților care 

au capturat nava venezueliană 
„Anzoategui"

PARIS 19 (Agerpres).
La 18 februarie guvernul Brazi

liei a acordat azil politic patrioților 
care au capturat nava venezueliană 
„Anzoategui”.

După cum relatează agenția 
A.F.P., într-o convorbire telefonică 
cu corespondenți străini acreditați 
la Caracas, un reprezentant al 
Frontul de eliberare națională 
din Venezuela a subliniat să ope
rațiunea cu nava „Anzoategui" a 
avut succes deplin. Scopul acestei 
operațiuni, a subliniat reprezentan
tul, a fost să atragă atenția opiniei 
publice mondiale asupra luptei 
îndîrjite pe care poporul din Vene
zuela o duce împotriva dictaturii 
lui Betancourt.

bruarie, președintele As Sallal a 
procedat la remanierea guvernului 
yemenit.

Postul de radio precizează că 
unii dintre miniștri au primit pe 
lingă vechile sarcini noi portofolii 
și au fost create noi funcții.

Unul , dintre noile portofolii în 
guvern este ministrul de stat în
sărcinat cu problemele Yemenului 
de sud. In această funcție a fost 
numit Abdul Kerim El Ansi.

TERORII DIN IRAK
Telegrama adresată de Louis Saillant 

secretarului general al 0. N. U.
PRAGA 19 (Agerpres).
Secretarul general al Federației Sindicale Mondiale, Louis 

Saillant, a adresat la 16 februarie 1963 secretarului general al 
O.N.U. o telegramă cu următorul conținut: „Federația Sindicală 
Mondială vă atrage atenția asupra teroarei care bîntuie în prezent 
în Irak ca urmare a dispozițiilor oficiale date prin intermediul pos
tului de radio Bagdad cu privire la distrugerea și „neutralizarea" 
de urgență a tuturor comuniștilor. Sub acest pretext au fost 
omorîți, aruncați în închisori și lagăre de concentrare numeroși 
activiști sindicali, democrați și alți patrioți. F.S.M. protestează 
cu hotărîre împotriva acestor fărădelegi și cheamă O.N.U. și 
Comisia O.N.U. pentru problemele drepturilor omului să le 
condamne. F.S.M. vă roagă să folosiți toate mijloacele pe care le 
aveți Ia dispoziție pentru a pune capăt vărsărilor de sînge din 
Irak în numele salvării patrioților și democraților irakieni a căror 
viață se află în primejdie, în numele respectării drepturilor omu
lui în conformitate cu Carta O.N.U. și cu declarația generală a 
drepturilor omului".

★★

BUDAPESTA 19 (Agerpres).
La institutul Politehnic din Bu

dapesta a avut loc un miting de 
protest împotriva terorii din Irak. 
In afară de studenții unguri, la 
miting au luat parte studenții arabi 
care studiază la Budapesta, precum 
și Piero Pieralli, președintele Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Participanții la miting 
au adoptat o rezoluție de solida
ritate cu patrioții irakieni și au 
adresat telegrame de protest pre
ședintelui irakian, Aref, și secre
tarului general al O.N.U. U Thant, 
în care cer să înceteze imediat per
secutarea forțelor democratice din 
Irak, i

DUBLIN 19 (Agerpres).
Partidul Comunist din Irlanda 

de nord, Uniunea Socialistă a Ți- 
heretnlui, filialele Confederației 
Sindicatelor muncitorilor din in
dustria constructoare de nave și 

tanice de a împiedica o delegație 
a populației din Aden să plece 
la New York pentru a apăra cauza 
poporului din această colonie în 
fața Organizației Națiunilor Unite 

După cum se știe. Comitetul 
O.N.U. pentru aplicarea declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale urmează să ia în discuție 
memorandumul adresat de Partidul 
popular socialist din Aden care 
cere ca Marea Britanic să-și des
ființeze baza militară din acest 
teritoriu și să acorde independen
ta popoarelor din Arabia de sud. 

La dezbateri urmează să ia parte 
și o delegație a partidului amintit.

PROGRAM DE RADIO
21 februarie

PROGRAMUL I. 6,30 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare 
romînești, 7,10 Piese distractive de 
estradă, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică populară romî- 
nească, 9,00 Vreau să știu, 9,25 
Muzică ușoară, 10,30 Muzică ins
trumentală de compozitori romîni, 
11,05 Muzică ușoară, 12,00 Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 13,10 Fragmente 
din opereta „Saltimbancii" de Gan- 
ne, 14,00 Melodii populare romî
nești, 14,30 Interpreți români de 
muzică ușoară, 15,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova I, 17,10 Cîntece de 
Radu Paladi, 17,30 Interpreți de 
frunte ai scenei sovietice, 

18,15 Cîntă violonistul Gri- 
goraș Dinicu, 19,15 Program 
muzical pentru fruntași în 

producție din industrie, 19,50 Trans
misiune din Studioul de concerte 
a concertului orchestrei simfonice 

a Radioteleviziunii, 22,55 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12Д5

■A
Asociației lucrătorilor din cinema
tografe și teatre din Irlanda de 
nord au adresat ambasadei ira
kiene din Londra mesaje de pro
test.

BEIRUT 19 (Agerpres).
Ziarul „Telegraph Tayiar" anun

ță că partizanii păcii din Liban 
au trimis președintelui și primului 
ministru irakian o telegramă în ca
re exprimă îngrijorarea opiniei pu
blice libaneze pentru soarta celor 
mai buni fii ai Irakului aruncați 
în închisori. Telegrama a fost sem
nată de fruntași de seamă ai vie

ții publice din — Liban șeicul 
Adballah Aleili, arhiepiscopul Ni- 
fon Saba, dr. Georges Hanna, An
toine Tabet și alții.
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Un „marș al păcii" 
întreprins de doi indieni

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Moscova găzduiește în momentul 

de față doi indieni — Menon, în 
vîrstă de 27 ani, și Kumar, ftș 
vîrstă de 26 ani, care au organizat 
un „marș al păcii" pe traseul 
Delhi—Moscova—Washington. In

tr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției TASS ei au declarat: 
„Nu sîntem oameni politici, ci oa
meni simpli. Unica noastră dorin
ță este să fie pace pe pămînt".

Menon și Kumar au și străbătut 
Pakistanul, Afganistanul, Iranul 
precum și trei republici sovietice. 
— Azerbaidjanul, Armenia și Gru- 
zia.

La comitetul sovietic pentru a- 
părarea păcii, Menon și Kumar 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai 
vieții publice. Po?tul Nikolai Ti
honov președintele comitetului, le-a 
urat drum bun și succese în lupta 
pentru pace.

Soliști ai Operei de Stat din Iași, 
12,45 Melodii romînești de muzică 
ușoară, 13,25 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 14,10 Dansuri 
de estradă, 15,30 Scene din ope
rete, 16,10 Cîntece inspirate din 
lupta popoarelor pentru libertate 
și pace, 16,30 Muzică populară din 
Ardeal, 18,40 Melodii populare ro
mînești executate la muzicuță și 
ocarină, 19,00 Concert interpretat 
de Ansamblul de cîntece și jocuri 
„Ciocârlia", 20,40 Muzică populară 
din țări socialiste, 21,15 Muzică da 
dans,
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CINEMATOGRAFE
21 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie <
Marile speranțe: Al. Sabia: Ma
gistratul ; ANINOASA: Făclii 1 
VULCAN : Hatiffa ; LUPENI; Cele 
400 de lovituri î URICANI : învie
rea, seria I—И-a t LIVEZENI s In 
noaptea spre 13.

Tiparul I „6 August” Petroșani


